
ΠΟΙΟΙ…ΠΩΣ….ΠΟΥ….ΓΙΑΤΙ… 
 
 
....και ξαφνικά κάποιοι περίεργοι τύποι εμφανίστηκαν στις διαδικασίες των Κυπρίων 
φοιτητών. Τους λένε λέει «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» και είναι ανεξάρτητοι και αριστεροί. Πού στο 
καλό βρέθηκαν και γιατί προσπαθούν να ταράξουν τα ήρεμα λιμνάζοντα νερά του 
κυπριακού φοιτητικού κινήματος; 
 
      Οι περισσότεροι από μας βρεθήκαμε στους δρόμους και τα αμφιθέατρα της 
Αθήνας τον Μάιο του 2006 και το χειμώνα του 2007. Μέσα από το μεγάλο φοιτητικό 
κίνημα, κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 και του νέου νόμου πλαίσιο, δώσαμε 
για πρώτη φορά κοινούς αγώνες. Ε... και αφού είμαστε όλοι Κύπριοι και 
αγανακτισμένοι από την αδρανή, κυπριακή, φοιτητική πραγματικότητα, αποφασίσαμε 
να φτιάξουμε την ΑΝεξάρτητη Αριστερή ΤΡΟΠΗ δηλαδή:  
 
 

Αριστερή: Με όπλα μας τις συλλογικές διαδικασίες και τα κινήματα, με σεβασμό 

στον πλουραλισμό και την ιδιαιτερότητα και ενάντια στις λογικές του ατομικισμού, της 
παθητικότητας, της ανάθεσης και του εφησυχασμού, διεκδικούμε ένα κόσμο 
κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Αγωνιζόμαστε για ένα ισχυρό κίνημα ικανό 
να συγκρουστεί με τις κυρίαρχες πολιτικές.  
 
 

Ανεξάρτητη: Είμαστε μια συλλογικότητα χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, όπως η 

άνωθεν «γραμμή» και η οικονομική εξάρτηση. Απορρίπτουμε τις ιεραρχίες, τους 
ειδικούς και κάθε λογής «Βίβλους». Αποφασίζουμε αμεσοδημοκρατικά και με διάλογο, 
μέσα από ανοιχτές διαδικασίες (σχήμα), στις οποίες μπορεί να συμμετέχει αλλά και να 
τις συγκαλέσει οποιοσδήποτε. Γιατί το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το 
πανεπιστήμιο, αλλά και ευρύτερα η κοινωνία μας, είναι η εδραίωση μιας λογικής 
μεταβίβασης της πολιτικής από τους λίγους φωτισμένους πατέρες στους πολλούς 
ταπεινούς ακόλουθους.   
 
       Πιστεύουμε ότι οι φοιτητές μπορούν και πρέπει να κινητοποιούνται και να 
παρεμβαίνουν στα διάφορα κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν 
και ένας φοιτητικός σύλλογος όπως είναι η Ε.Φ.Ε.Κ, όταν λειτουργεί με τις δομές και 
τους όρους που θεωρούμε αποτελεσματικούς, μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα. 
Επιλέγουμε έτσι ανάμεσα στις δράσεις μας να συμμετέχουμε και στην Ε.Φ.Ε.Κ.  
 
 

Τροπή: Εκτός από τις συζητήσεις και τη θεωρητική ζύμωσή μας μέσα στο σχήμα, 

επιδιώκουμε και θα προσπαθήσουμε με τις δράσεις μας να αλλάξουμε τα 
προβληματικά στοιχεία της Ε.Φ.Ε.Κ. 
 
      Είναι αδιανόητο για μας το όργανο έκφρασής μας, να επιτρέπει την αναπαραγωγή  
εθνικιστικών και μισαλλόδοξων θεωριών (εκτός από τη χάρη έχει και το όνομα: 
Εθνική(!) Φοιτητική Ένωση Κυπρίων) και ακόμα πιο εξωφρενικό, να συμμετέχουμε σε 
αυτό αποδεχόμενοι ρατσιστικά και φασιστικά στοιχεία.   
 
      Όσον αφορά τώρα στη δομή και στη λειτουργία της, υποστηρίζουμε τον 
περιορισμό του ρόλου του Δ.Σ και τη μεταφορά της διαδικασίας των αποφάσεων στις 



Γενικές Συνελεύσεις, που σαφώς θα πρέπει να είναι περισσότερες και συχνότερες. Η 
δυνατότητα της αμεσοδημοκρατίας υπάρχει και οι αποφάσεις μπορούν να είναι στα 
χέρια μας. Σκεφτείτε το, αφού μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς γιατί να δίνουμε το 
δικαίωμα σε άλλους;  
 
      Βέβαια, εκτός από την μεγαλύτερη συχνότητα των Γ.Σ κρίνουμε απαραίτητο, για 
να καταστούν λειτουργικές, να αλλάξουμε τον στείρο γραφειοκρατικό χαρακτήρα 
τους, προϊόν του φόβου των παρατάξεων για πραγματικό άνοιγμα του διαλόγου μέσα 
σε αυτές. Η Γ.Σ πρέπει να αποτελεί πεδίο ουσιαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης που να 
καταλήγει σε απόφαση και όχι τόπο ανακοίνωσης διακηρυγμάτων και απολογισμού 
δύναμης των κομμάτων.  
 
Δεν διερωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν ισχύουν τα πιο κάτω στις Γ.Σ της Ε.Φ.Ε.Κ; 
 
 Συγκρότηση ανοικτού προεδρείου με δικαίωμα συμμετοχής κάθε φοιτητή που 

το επιθυμεί και εκπροσώπηση της κάθε παράταξης που επικυρώνεται από το 
σώμα της Συνέλευσης. 

 
 Διεξαγωγή γύρου ερωτήσεων μετά τη λήξη κάθε τοποθέτησης, από όποιον το 

επιθυμεί. 
 
 Δικαίωμα τοποθέτησης και κατάθεσης ψηφισμάτων και από όποιον φοιτητή το 

επιθυμεί. Τα ψηφίσματα να κατατίθενται και να ψηφίζονται αμέσως μετά το 
τέλος της συζήτησης των αντίστοιχων θεμάτων ώστε να αποτελούν τη 
φυσική απόληξη της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι να μετατίθενται στο 
τέλος της Γ.Σ. 

 
 Η ψήφιση της εφορευτικής επιτροπής να διεξάγεται στο τέλος της Γ.Σ.  
 
 

      Το ενδιαφέρον, η συμμετοχή και ο αγώνας δεν περιορίζονται στα 
φοιτητικά ζητήματα. Είναι μια στάση ζωής που πρέπει να αποκτήσουμε, που 
πρέπει να καλλιεργήσουμε. Σήμερα είμαστε φοιτητές, αύριο εργαζόμενοι, 
δεν είμαστε όμως έρμαιο κανενός.  
 

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 
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